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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мікробіологія 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Рік підготовки (курс) 

1 

Змістових модулів –2 

Семестр 

2 Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 60год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

40 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 30год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

30 год. 

Індивідуальні завдання:  

6 

Вид контролю:  

Підсумковий  

модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 

наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344, та освітньо-професійної програми, 

затвердженої у Чернівецькому медичному фаховому коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 17.12.2018 р., протокол №3.Освітньо-професійна 

програма,робоча навчальна програма введені в дію з 01 вересня 2019 

р.,переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 

р.протокол №1. 

 Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 

години, практичних занять (семінарів) – 40 годин, самостійної роботи студентів – 

30 годин,.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Головна мета: Формування умов для розвитку фундаментальності та 

практичної спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства.  

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» – формування у 

бакалавра  наукового світогляду значення  мікроорганізмів в інфекційній та 

неінфекційній патології людини, принципи мікробіологічної діагностики, 

специфічної терапії та профілактики інфекційних захворювань.    

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Мікробіологія» спрямовані 

на досягнення результатів навчання.  

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- формування системи знань професійних умінь та практичних навичок, що 

складають основу майбутньої професійної діяльності; 

- вивчення морфології та фізіології мікроорганізмів; 

- використання методів мікробіологічної діагностики; 

- розроблення етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних 

захворювань людини. 

 

 
  3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я.  

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу 

інформації 

Знати: 

- пізнавальну діяльність 

людини, спрямовану на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і відношень речей. 

Уміти: 

- аналізувати і синтезувати утворені 

поняття, шляхом суджень, міркувань, 

умовиводів; 

- пізнавати нові зв'язки й відношення 

об'єктів, розширяти і поглиблювати свої 

знання про них. 

Заохочення та узгодження до 

певних  дій комунікантів. 

Набуття комунікативного 

досвіду в процесі адекватного 

сприйняття і розуміння змісту 

повідомлень. 

Створювати власне монологічне 

висловлювання відповідно до 

отриманої інформації 

2. Здатність до 

планування, 

організації та 

управління 

Знати: 

- структуру управління в системі 

охорони здоров’я; 

- управлінську роль керівника 

при прийнятті рішення; 

- психологічні закономірності 

трудового процесу, 

- психологічні вимоги до 

особистості медичної сестри-

бакалавра. 

Уміти: 

- приймати ефективні управлінські 

рішення; 

- раціонально використовувати 

виробничий потенціал, 

- надавати психологічну допомогу 

співробітникам, пацієнтам в залежності 

від ситуації 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

- Спираючись на певний рівень 

інтелектуальних знань та 

комплекс моральних особистих 

якостей, виховувати у себе уміння 

раціонально використовувати 

виробничий потенціал; 

- нести відповідальність за 

якість планування та 

використання виробничого 

потенціалу 

3. Здатність 

спілкуватися 

другою мовою 

Знати: 

- професійно-орієнтований 

лексико-граматичний матеріал, 

що використовується в різних 

мовних ситуаціях; 

- розмовні штампи ділового 

етикету й мовної поведінки - 

професійні терміни й поняття; 

- історію, культуру, традиції, 

систему охорони здоров’я 

країни, мова якої вивчається. 

Вміти: 

- володіти лексичним мінімумом однієї 

з іноземних мов, вести бесіду-діалог 

загального характеру, користуватися 

правилами мовного етикету; 

- проводити аналітичне опрацювання 

іншомовних медичних джерел з метою 

отримання професійної інформації; 

- працювати з довідковою літературою 

та словниками. 

Використання різних мовних 

засобів відповідно до 

комунікативних намірів. Влучно 

висловлювати думки для 

успішного розв’язування 

проблем і завдань у професійній 

діяльності. 

Послуговуватися лексографічними 

джерелами (словниками) та іншою 

допоміжною довідковою 

літературою, необхідною для 

самостійного вдосконалення 

іноземної мовної культури. 

4. Навички 

використання 

інформаційних та 

комунікативних 

технологій 

Знати: 

- сучасні інформаційні 

технології; 

- технології обробки текстової 

та графічної інформації; 

Вміти: 

-використовувати програмні засоби при 

роботі в комп’ютерних мережах, 

-створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси; 

Накопичення обсягу можливих 

комунікативних зв’язків з різних 

аспектів професійної діяльності 

за допомогою комп’ютерних 

технологій 

- Систематизувати інформацію з 

метою підвищення ефективності 

праці на основі системного 

підходу до предметної діяльності; 

- підвищувати інформаційну 



 

 

 

 

- медичні інформаційні 

системи. 

- працювати в закритих та відкритих 

інформаційних системах; 

- використовувати отриману 

інформацію та результати її аналітичної 

обробки для набуття фахових знань та 

навичок з певних складових професійної 

діяльності; 

- застосовувати новітні інформаційні 

технології в професійній діяльності; 

- працювати з операційними системами 

і сервісними програмами; 

- працювати з папками (каталогами) і 

файлами у Windows; 

- набирати, зберігати, редагувати 

текстову інформацію у Microsoft Word. 

грамотність, поглиблювати знання 

з практичного застосування 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій у професійній 

діяльності. 

5. Здатність до 

пошуку, 

оброблення, аналізу 

інформації з різних 

джерел та 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

Знати: 

- методологічні основи наукових 

досліджень; 

- категоріальний апарат 

наукового дослідження; 

- класифікацію методів наукових 

досліджень; 

- загально-наукові методологічні 

принципи; 

- довідково-пошуковий апарат; 

- принципи патентознавства 

- способи одержання наукової та 

професійної інформації; 

- джерела одержання потрібної 

інформації 

Вміти: 

- планувати та організовувати науково-

дослідну роботу; 

- використовувати категоріальний 

апарат наукового дослідження; 

- використовувати документальні 

джерела наукової інформації; 

- створювати фонд першоджерел і 

вторинної інформації; 

- використовувати пошуково-

довідковий апарат; 

- розробляти плани та здійснювати 

експериментальні дослідження; 

- оформляти дослідницьку роботу у 

вигляді доповідей, тез, статей, 

методичних матеріалів, бакалаврської 

дослідницької роботи; 

- обґрунтовувати висновки своїх 

спостережень, вносити  пропозиції щодо 

удосконалення медсестринської 

діяльності в ЗОЗ. 

- Передача науково-дослідної 

інформації на відповідних 

рівнях; 

- взаємодія у межах 

внутрішнього та зовнішнього 

наукового середовища. 

Особиста відповідальність за: 

-  недотримання етичних норм 

науково-дослідної діяльності 

(авторських прав, недопущення 

плагіату, компіляції та ін.); 

- достовірність науково-

дослідної інформації; 

- оперативність передачі 

інформації. 

6. Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Знати: 

- актуальні проблеми розвитку 

психології; 

- природу і сутність психіки, 

генетичні джерела психології і 

Вміти: 

- проводити психологічні дослідження 

особистості співробітників та пацієнтів; 

- оцінювати психоемоційний стан 

співробітників, пацієнтів під час 

Володіння навичками 

міжособистісної взаємодії, 

спілкування та співпраці. 

- Самостійно підвищувати 

освітній, професійний рівні з 

метою вдосконалення культури 

міжособистісної взаємодії; 

- оцінювати та інтерпретувати 



 

 

 

 

поведінки людини; 

- розвиток і формування 

особистості, як суб’єкта 

діяльності; 

- емоційно-вольові процеси; 

- комунікації; 

- сучасні уявлення про основи 

психології, що сприяють 

забезпеченню комфортного 

психологічного мікроклімату в 

колективах структурних 

підрозділів медичного або 

навчального закладів; 

- функції та форми 

міжособистісного спілкування; 

- вплив професії на формування 

складу мислення та стиль 

спілкування; 

- психологію спілкування з 

пацієнтами різного профілю; 

- психогігієну і 

психопрофілактику. 

спілкування та надавати психологічну 

допомогу (в межах компетенції) з метою 

усунення нервово-емоційного 

напруження; 

- здійснювати психопрофілактичну та 

психогігієнічну роботу; 

- підтримувати психологічний 

мікроклімат в колективі; 

- забезпечити творчу атмосферу та 

досягнення якісних результатів праці; 

- аналізувати роль і вплив психічних 

властивостей людини на її діяльність і 

поведінку; 

- давати психологічну характеристику 

особистості. 

власний психологічний стан, 

володіти найпростішими 

прийомами психічної 

саморегуляції; 

- володіти емоційним станом і 

самоконтролем;  

- нести відповідальність за 

мікроклімат в колективі, 

забезпечувати комфортну 

психологічну взаємодію з 

пацієнтами та співробітниками. 

7. Здатність 

навчатись та 

навчати 

Знати: 

- загальні та методологічні 

основи педагогіки; 

- теорію виховання; 

- теорію навчання (дидактику); 

- педагогічну культуру; 

- методи і засоби навчання; 

- форми організації освітнього 

процесу; 

- основні категорії навчання; 

- принципи, функції навчання; 

- сучасні педагогічні 

технології. 

Вміти: 

- проводити різні форми навчальних 

заходів (лекції, семінари, практичні 

заняття,  тренінги, різні види практик); 

- на практиці використовувати в 

освітньому процесі дидактичні прийоми; 

- визначати мету, зміст, структуру 

безперервної освіти впродовж життя. 

- Реалізація комунікативних 

вмінь з особами, що навчаються; 

- передача педагогічного 

досвіду об’єктам навчання. 

- Здатність навчатись упродовж 

життя (LLL life-long-learning); 

- синтезувати теорію та практику 

навчання. 

8. Вміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми  

Знати: 

- основи міжособистісного 

спілкування; 

- психологію та принципи 

управління кадрами; 

- конфліктологію та шляхи 

Вміти: 

- розв’язувати проблеми, пов’язані з 

прийняттям управлінських рішень, 

забезпечувати їх виконання; 

-  володіти культурою 

міжособистісного спілкування; 

Застосування обсягу можливих 

комунікативних зв’язків з різних 

аспектів професійної діяльності 

при вирішенні виробничих 

проблем. 

Керувати собою, власним 

психічним станом, володіти 

вербальними та невербальними 

навичками спілкування в 

освітньому процесі та при 

розв’язанні фахових проблем. 



 

 

 

 

вирішення конфліктних ситуацій; 

- оптимальну організацію 

освітнього процесу у вищій 

школі; 

- моделі керівництва 

структурним підрозділом. 

- проводити розгляд і розв’язання 

конфліктних управлінських ситуацій та 

удосконалювати вміння у професійному 

середовищі; 

- створювати сприятливий 

психологічний мікроклімат в колективі; 

- навчати осіб, які здобувають вищу 

освіту, виявляти та вирішувати проблеми 

у виробничих колективах. 

9. Здатність діяти 

на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

Знати: 

- Етичний кодекс медичної 

сестри України; 

- сучасні етико-нормативні 

документи; 

- етико-деонтологічні завдання 

медичної сестри – керівника 

медсестринської структури; 

- основні принципи та категорії 

медичної етики та деонтології; 

- принципи дотримання 

конфіденційності, професійної 

таємниці, збереження інформації 

особистого, інтимного та 

медичного характеру; 

- основи психології та 

педагогіки. 

Вміти: 

- вирішувати етико-деонтологічні 

завдання, пов’язані з виконанням 

професійних обов’язків; 

- забезпечувати сприятливий 

психологічний мікроклімат в колективі; 

- оцінювати професійний та моральний 

стан співробітників; 

-  визначати причини «емоційного 

вигорання» медичних працівників; 

- Запобігати виникненню конфліктних 

та стресових ситуацій; 

- проводити психопрофілактичну та 

психогігієнічну роботу; 

- використовувати сучасні етико-

нормативні документи; 

- уміти взаємоузгоджувати особисті 

колективні та громадські інтереси. 

- Реалізація норм медичної 

етики і деонтології та подальша 

імплементація основних етичних 

міркувань (мотивів) колегам та 

пацієнтам на всіх рівнях 

професійної діяльності; 

- толерантне ставлення до 

протилежних думок; 

-  уміння брати участь в 

дискусіях та виборі оптимальних 

рішень. 

Здатність нести відповідальність 

за дотримання етико-

деонтологічних норм у фаховій 

діяльності. 

10. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації 

Знати: 

- значення психологічних знань 

в медичній практиці, впливу на 

мислення і поведінку людей з 

метою їхньої адаптації до змін 

умов життя; 

- психологічні та 

психосоматичні аспекти в різних 

галузях медицини. 

Вміти: 

- визначати психічний стан і рівень 

соціально-психологічної адаптації 

людини за допомогою методів 

психологічного дослідження; 

- застосовувати засоби психогігієни, 

психопрофілактики та основні методи 

психотерапії. 

-  

Уміння оцінювати ситуацію, що 

склалася, оперативно і адекватно 

реагувати на неї. 

Здатність до самостійного 

вирішення проблем в ситуаціях, 

що складаються. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. Вміння 

оцінювати 

організацію та 

якость надання 

Знати: 

- закономірності та складові 

основних демографічних 

показників, захворюваності та 

Вміти: 

- визначати та здійснювати оцінку 

показників здоров’я, діяльності закладів 

охорони здоров’я із застосуванням 

Реалізація комунікативної 

взаємодії з представниками ЗОЗ 

при здійсненні медико-

статистичних досліджень 

Спроможність самостійно 

здійснювати збір статистичних 

даних та відповідати за їх 

достовірність. 



 

 

 

 

різних видів 

медичної допомоги 

та санітарно-

епідеміологічного 

благополуччя 

населення  

методи їх вивчення; 

- організацію та зміст роботи 

медичних закладів; 

принципи обов’язкового та 

добровільного медичного 

страхування. 

відповідних статистичних методик. 

2. Здатність 

оцінювати вплив 

небезпечних 

чинників щодо 

ризику розвитку 

найпоширеніших 

захворювань у світі. 

Знання основних 

методів діагностики 

в клініці хвороб 

цивілізації. 

Знати: 

- сучасні уявлення про здоровий 

спосіб життя; 

- небезпечні чинники щодо 

ризику розвитку хвороб 

цивілізації 

- структуру та характеристики 

хвороб цивілізації. 

Вміти: 

- співставляти клінічні прояви 

захворювань з результатами додаткових 

методів дослідження; 

- проводити санітарно-освітню роботу 

щодо здорового способу життя та 

безпечних умов праці; 

- виконувати превентивні заходи на 

подолання дії шкідливих чинників (в 

межах компетенції); 

- проводити моніторинг дії шкідливих 

чинників на конкретних територіях. 

Вміти одержувати необхідну 

інформацію з різних джерел та 

країн, використовувати її за 

призначенням. 

Уміння самостійно одержувати 

інформацію та відповідати за 

якість і оперативність наступних 

дій. 

3. Вміння 

застосовувати 

теоретичні знання 

та практичні уміння 

при організації 

управління в 

медсестринських 

структурних 

підрозділах 

Знати: 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи менеджменту; 

- роль медичної сестри – лідера 

в діяльності ЗОЗ; 

- науково-практичні підходи до 

підбору та використання кадрів; 

- передумови виникнення 

конфліктів; 

роль менеджера в розрішенні 

конфліктної ситуації. 

Вміти: 

- займатись медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські рішення, 

забезпечувати їх виконання підлеглими; 

- забезпечувати виконання наказів та 

постанов за підпорядкуванням; 

- готувати документи до проведення 

ліцензування та акредитації ЗОЗ та його 

структурних підрозділів; 

- підбирати медсестринські кадри, 

проводити аналіз та оцінку їх роботи; 

- вести затверджену медичну обліково-

звітну документацію зі своєї ділянки 

роботи; 

брати участь у розробці посадових та 

робочих інструкцій медичних 

працівників. 

- Позитивно впливати на 

підлеглих; 

передавати управлінські 

рішення за структурою 

управління та отримувати 

зворотню інформацію. 

- Своєчасність прийняття 

менеджерських рішень; 

- відповідальність за 

оперативність передачі та 

отримання управлінської 

інформації; 

- ефективність впливу на 

підлеглих; 

відповідальність за своєчасність 

підвищення кваліфікації 

медичного персоналу. 

4. Вміння 

планувати і 

проводити наукові 

дослідження, 

готувати результати 

Знати: 

- принципи проведення 

наукового пошуку; 

основні вимоги до оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

- збирати і аналізувати інформацію з 

наукових вітчизняних та іноземних 

джерел 

- використовувати сучасні методи 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

Використання іноземної мови 

для збору інформації з 

Проведення власних наукових 

досліджень, аналіз результатів та 

формулювання висновків  

Створення власних наукових 

суджень 



 

 

 

 

наукових робіт до 

оприлюднення. 

наукових досліджень 

- аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати наукових 

досліджень 

- використовувати сучасні статистичні 

методи обробки результатів наукових 

досліджень 

- здійснювати оформлення наукових 

робіт відповідно до вимог 

- використовувати сучасні методи 

інформаційних та інноваційних 

технологій 

- доносити професійні знання, власні 

обгрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу 

іноземних джерел  



 

ІІІ. Навчальна програма 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
п/п 

Назва змістових модулів та тем 
Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Модуль 1. Мікробіологія  
Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія 
1. Внесок вчених-мікробіологів.Охорона праці в галузі. 4 2 - 2 

2.  Структура сучасної мікробіологічної лабораторії. 

 

 - 2 - 

3. Будова та функції прокаріотів. 10 2 4 6 

4. Роль мікроорганізмів в біосфері та довкіллі..  4 2 2 - 

5. Організація генетичного матеріалу бактерій. 2 2 - - 

6. Визначення чутливості до антибіотиків.Структура 

бактеріофага. 

2 2 2 - 

7. Поняття інфекційного процесу.Класифікація інфекційних 

хвороб. 

 2   

8. Значення імунної системи.Антитіла та антигени. 6 2 2 4 

9. Сучасна вакцинопрофілактика та вакцинотерапія. 4 - 2 2 

10. Гіперчутливість негайного та сповільненого типу. 2 - 2 -  
Усього змістовий модуль 1  14 16 14 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія  
11. Роль кокової групи бактерій в гнійно-септичних 

захворюваннях. 

4 2 2 - 

12. Кишкова паличка,сальмонела та шигели. 4 2 2 4 

13. Збудники дифтерії,туберкульозу та коклюшу. 10 2 2 6 

14. Особливо-небезпечні інфекції.  8 2 2 4 

15. Правець,ботулізм,газова гангрена.. 4 2 2 - 

16. Збудники сифілісу,лептоспірозу та поворотного тифу.  4 2 2 - 

17. Хламідії,мікоплазми та збудник епідемічного висипного 

тифу. 

4 2 2 -- 

18. ДНК-геномні та РНК-геномні віруси. 6 2 4 - 

19. Структурна організація актиноміцетів та найпростіших. 4 - 2 2 

. Підсумковий модуль-контроль 2 - 2 - 

Усього змістовий модуль 2  16 24 16 

Усього за курс навчання: 90 30 40 30 

 

 

 

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія» 

(Модуль 1) 
 

 
№ 

п/п 

Теми лекцій Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія. 



 

 

 

 

1 Внесок вчених-мікробіологів.Охорона праці в галузі. 2 

2 Будова та функції прокаріотів. 

Роль мікроорганізмів в біосфері та довкіллі..  

Організація генетичного матеріалу бактерій. 

Визначення чутливості до антибіотиків.Структура бактеріофага. 

2 

3 Поняття інфекційного процесу.Класифікація інфекційних хвороб. 

Значення імунної системи.Антитіла та антигени. 
2 

4 Роль кокової групи бактерій в гнійно-септичних захворюваннях. 2 

5 Кишкова паличка,сальмонела та шигели. 2 

Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія. 

6 Збудники дифтерії,туберкульозу та коклюшу. 2 

7 Особливо-небезпечні інфекції.  2 

8 Правець,ботулізм,газова гангрена.. 2 

9 Збудники сифілісу,лептоспірозу та поворотного тифу.  2 

10 ДНК-геномні та РНК-геномні віруси. 

Структурна організація актиноміцетів та найпростіших. 
 

 Усього змістовий модуль 2 10 

 Усього за курс навчання: 20 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія» 
 

 

 

№ 

п\п 

Навчальна практика  Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальна мікробіологія. 

1 Структура сучасної мікробіологічної лабораторії. 2 

2 Мікроскопічний метод дослідження.Забарвлення препаратів.  2 

3 Культивування мікроорганізмів.  2 

4 Основні види дезінфекції.Апарати для стерилізації. 

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 

2 

5 Реакція аглютинації,РНГА,РЗК. 2 

6 Реакція імунофлюрисценції та імуноферментний аналіз. 2 

7 Вакцинопрофілактика та вакцинотерапія.Антитоксичні та антибактеріальні 

сироватки. 

2 

8 Збирання алеогічного анамнезу,алергічні проби та алергодіагностика in 

vitro. 

2 

9 Лабораторна діагностика стафілококів,стрептококів,менінгококів та 

гонококів. 

2 

10 Лабораторна діагностика збудників харчових токсикоінфекцій,черевного 

тифу та дизентерії. 

 

Усього змістовий модуль 1: 

 

20 



 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна мікробіологія 

11 Основні лабораторні методи дослідження умовно-патогенних 

мікроорганізмів. 

 

2 

12 Лабораторна діагностика збудників дифтерії,туберкульозу та коклюшу. 2 

13 Методика лабораторного дослідження зоонозних інфекцій. 2 

14 Діагностика правцю,ботулізму та газової гангрени. 2 

15 Методика лабораторного дослідження збудників сифілісу,лептоспірозу та 

поворотного тифу.  

2 

16 Лабораторна діагностика хламідіозу,мікоплазмозу та епідемічного 

поворотного тифу. 

2 

17 Лабораторна діагностика актиноміцетів та найпростіших. 2 

18 Культивування ДНК та РНК-вмісних вірусів. 2 

19 Методика взяття матеріалу при вірусних інфекціях. 2 

 Усього змістовий модуль 2: 18 

 Підсумковий модуль-контроль 2 

Усього за курс навчання: 40 

 

 

 

 

 

VI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

ІІ семестр 
1. Внесок українських вчених у розвиток медичної мікробіології. 2 
2. Поширення бактерій та вірусів у грунті,воді та повітрі. 2 
3. Техніка виготовлення мазків з біологічного матеріалу.  2 
4. Побічна дія антибіотиків.  

2 

5. Основні види транспортування матеріалу при вірусних 

інфекціях. 2 
6. Принципи профілактики туберкульозу. 2 
7. Реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типу. 2 
8. Види сучасної імунокорекції. 2 
9. Методи лабораторної діагностики мораксел, ацинетобактерій і 

кінгел. 2 
10. Характеристика  кампілобактеріїв та гелікобактеріїв, їх роль у 

патології людини.  2 
11. Структурна організація вірусу кліщового енцефаліту.  2 
12. Основні властивості грибів.Актиномікоз. 2 
13. Діагностика неклостридіальних анаеробів — бактероїдів.  2 
14. Морфологічні та культуральні ознаки легіонел.  2 
15. Профілактика та принципи лікування лаймобореліозу.  2 

 Усього  30 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(Пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

  

1.Написання та опрацювання « Направлення на мікробіологічне 

( бактеріологічне,паразитологічне дослідження» форма 204/0. 

2.Написання протоколів дослідження збудників інфекційних хвороб. 

3.Огляд сучасної медичної літератури відповідно до теми кваліфікаційної роботи. 

4.Пошук науково-медичної літератури відповідно до теми кваліфікаційної роботи 

в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка, 

Чернівецькій обласній науковій медичній бібліотеці. 

5.Пошук науково-медичної літератури відповідно до теми кваліфікаційної роботи 

в глобальній мережі. 

6.Інтернет. Робота з системою медико-біологічного спрямування Меdlaine. 

 

 

  

  

  

  

VIII.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ДИСЦИПЛІНИ 

«Мікробіологія.» 

Змістовий модуль №1 Загальна мікробіологія 

Тема 1. Вступ до мікробіології. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів 
 

ЛЕКЦІЯ 

 

Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними 

хворобами. Значення мікробіології в підготовці медичних сестер.  

Історія розвитку мікробіології. Вітчизняні мікробіологи, їх внесок у розвиток науки. 

Досягнення мікробіології в боротьбі з інфекційними хворобами. Мікробіологічна служба в 

Україні. 

Поняття про класифікацію мікроорганізмів.  

Морфологія бактерій, їх величина та основні форми. Поліморфізм. Будова бактеріальної 

клітини. Мікроскопічний метод дослідження та його значення. Морфологічні критерії 

ідентифікації мікроорганізмів. 

Коротка морфологічна характеристика грибів, спірохет, найпростіших, рикетсій, 



 

 

 

 

хламідій, мікоплазм, вірусів. 

Поняття про хімічний склад мікроорганізмів. Основні фізіологічні процеси у бактерій. 

Живлення, дихання, ріст і розмноження бактерій. Умови культивування бактерій. 

Характеристика поживних середовищ. Поняття про культуральні і біохімічні властивості 

мікроорганізмів. Бактеріологічний метод дослідження, значення для діагностики. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Ознайомлення з організацією та обладнанням бактеріологічної (мікробіологічної) 

лабораторії. Організація робочого місця. Правила поведінки та техніки безпеки в мікробіологічній 

лабораторії. Ознайомлення з класифікацією мікроорганізмів за ступенем небезпеки. 

Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу. Ознайомлення 

з принципами основних методів мікробіологічних досліджень. Робота з мікроскопом (імерсійна 

система). Поняття про морфологічні та тинкторіальні властивості. Морфологічні критерії 

ідентифікації бактерій. 

Взяття матеріалу для мікроскопії. Виготовлення мазків-препаратів із біологічного 

матеріалу та мікробних культур. Фарбування препарату простим методом та за методом Грама.  

Ознайомлення з методикою фарбування мазків для виявлення спор, капсул, включень, 

кислото-, спирто- і лугостійких бактерій. 

Ознайомлення з поживними середовищами, їх призначенням. Демонстрація росту 

мікроорганізмів на поживних середовищах: рідких, напіврідких, щільних. 

Ознайомлення з видами тампонів, які використовують для взяття патогенного матеріалу. 

Взяття матеріалу для бактеріологічного та санітарно-бактеріологічного дослідження.  

Техніка висівання матеріалу на щільні та рідкі поживні середовища (петлею, тампоном, 

шпателем). Етапи виділення чистої культури мікроорганізмів. Ідентифікація чистих культур 

мікрорганізмів за морфотинкторіальними, культуральними, ферментативними, антигенними та 

іншими властивостями. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з біологічним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами. Дотримання техніки безпеки згідно чинного наказу “Про режим 

роботи з патогенними мікроорганізмами”. 

 

Практичні навички: 

• виготовлення мазків-препаратів для мікроскопічного дослідження; 

• фарбування мазків-препаратів простим та складним  методами; 

• мікроскопія мазків-препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей; 

• трактування результатів мікроскопічного дослідження мікроорганізмів; 

• проводення взяття та висівання патогенного матеріалу на поживні середовища; 

• характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Самостійна робота. 
Внесок українських вчених у розвиток медичної мікробіології. 

Техніка виготовлення мазків з біологічного матеріалу.  

Основні види транспортування матеріалу при вірусних інфекціях. 

 

Тема 2. Мікроби і навколишнє середовище. Генетика і мінливість мікроорганізмів. 

Бактерофаги, антибіотики 

 

ЛЕКЦІЯ 



 

 

 

 

 

Поширення мікробів у природі. Мікрофлора організму людини, її значення. Гнотобіологія.  

Циркуляція патогенних мікроорганізмів у довкіллі. Мікроекологія. Циркуляція мікроорганізмів у 

лікарняних установах. Протиепідемічні заходи в лікарняних установах. Санітарно-показникові 

мікроорганізми довкілля, лікарняних установ. 

Вплив фізичних, хімічних і біологічних чинників на мікроби. Стерилізація. Дезінфекція.  

Поняття про генотипову і фенотипову мінливість, її практичне використання. Мутації. 

Генетичні рекомбінації. Роль плазмід та транспозонів у формуванні резистентності у бактерій. 

Генодіагностика інфекційних хвороб (полімеразна ланцюгова реакція тощо). 

Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість 

мікроорганізмів. 

Поняття про антибіотики, їх природа. Антибіотичні речовини та бактеріоцини. 

Хіміотерапевтичні препарати. Принципи класифікації. Застосування. Хіміотерапевтичний 

індекс. 

Вплив антибіотиків на мінливість мікроорганізмів. Побічна дія антибіотиків і методи її 

подолання. Антибіотикограма, її практичне застосування. Противірусні хіміотерапевтичні 

препарати. Антисептики. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Поняття про асептику та антисептику. 

Дезінфекція. Виготовлення дезінфекційних розчинів та їх застосування. Застережні 

заходи під час роботи із дезінфекційними засобами. Діючі інструктивні матеріали. 

Дезінфекція піпеток, інфікованого матеріалу, рук, робочого місця тощо.  

Стерилізація. Методи стерилізації медичного інструментарію, перев’язувального 

матеріалу, лабораторного посуду. Ознайомлення з апаратурою для термічної стерилізації та 

тестами контролю якості роботи стерилізаторів. Контроль за якістю стерилізації. 

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Аналіз антибіотикограм. 

Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, 

лабораторним посудом тощо. 

 

Практичні навички: 

• підготовка матеріалу до стерилізації та його стерилізація; 

• контроль за якістю стерилізації; 

• виготовлення дезінфекційних розчинів; 

• дезінфекція посуду, рук, робочого місця, відпрацьованого матеріалу; 

• врахування результатів визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків; 

• дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами 

мікроорганізмів, лабораторним посудом, апаратурою, дезінфекційними засобами, 

антисептиками, газовими пальниками.  

 

Самостійна робота. 

Поширення бактерій та вірусів у грунті,воді та повітрі. 

Побічна дія антибіотиків 

 

Тема 3. Вчення про інфекцію 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

Визначення поняття “інфекція”, “інфекційний процес”, “інфекційна хвороба”. 



 

 

 

 

Характеристика мікроорганізмів — збудників інфекційних хвороб. Поняття про патогенність, 

вірулентність, токсигенність, специфічність, органотропність. Резервуари та джерела інфекції. 

Механізм і шляхи проникнення мікробів у макроорганізм. Чинники інфекційного процесу.  

Динаміка інфекційного процесу. Види і форми інфекцій. Поняття про 

внутрішньолікарняну інфекцію. 

Експериментальний метод дослідження, його значення. 

 

Тема 4. Вчення про імунітет 
 

ЛЕКЦІЇ 

 

Визначення поняття “імунітет”. Види імунітету. Неспецифічні і специфічні чинники 

імунітету. Фагоцитоз.  

Імунна система. Центральні та периферійні органи імунної системи. Імунокомпетентні 

клітини. Антигени, антитіла, їх коротка характеристика. Механізми імунної відповіді. 

Первинна та вторинна імунна відповідь.  

Реакції імунітету, їх практичне застосування. Експрес-методи діагностики інфекційних 

хвороб (РІФ, ІФА, РІА тощо). 

Препарати для створення активного і пасивного імунітету. Класифікація вакцин. 

Принципи виготовлення вакцин та анатоксинів. Методи вакцинації. Ревакцинація. 

Сироватки: лікувальні, профілактичні та діагностичні. Правила введення. 

Серопрофілактика і серотерапія. 

Поняття про моноклональні антитіла. Пробіотики. Діагностичні препарати. 

Застосування і зберігання. 

Патологія імунної системи. Поняття про імунний статус організму, методи оцінки. 

Імунодефіцитні стани. Імуномодулятори. Призначення. 

Поняття про алергію, основні типи алергійних реакцій (анафілактичний, гуморальний 

цитотоксичний, імунокомплексний, опосередкований Т-лімфоцитами). Анафілактичний шок. 

Явище анафілактичного стану в людини та запобігання йому. Сироваткова хвороба, її 

профілактика. 

Діагностичні алергійні реакції та їх значення. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Отримання досліджуваної  сироватки. Серологічні реакції, їх застосування. Проведення 

орієнтовної реакції аглютинації на склі. Демонстрація розгорнутої реакції аглютинації. Облік та 

оцінювання результатів. 

Методи оцінювання імунного статусу організму людини. Ознайомлення з методами 

оцінювання стану В- та Т-систем імунітету, системи фагоцитозу і комплементу. 

Експрес-методи діагностики: реакції імунофлюоресценсії, імуноферментного та 

радіоімунного аналізу. Принцип реакцій та їх застосування. 

Демонстрація вакцин і сироваток. Методи їх отримання та застосування. Ознайомлення 

з інструкціями щодо їх застосування, наказами МОЗ України “Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні”. 

Поняття про аутовакцини. Алергодіагностика. Ознайомлення з препаратами для 

алергодіагностики, їх застосуванням. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з біологічним матеріалом, електроапаратурою, дотримання 

вимог календаря щеплень. 

 

Практичні навички: 

• проведення реакціїї аглютинації; 



 

 

 

 

• пояснення методів оцінювання імунного статусу організму людини; 

• розуміння суті експрес-методів діагностики інфекційних хвороб; 

• виконання шкірних алергійних проб; 

• вибір препаратів для специфічної імунопрофілактики, імунотерапії інфекційних хвороб 

та алергодіагностики; 

• вибір діагностичних препаратів; 

• застосування препаратів з профілактичною та лікувальною метою; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з біологічним матеріалом, з електроапаратурою, 

дотримання вимог календаря щеплень. 

 

Самостійна робота. 

 
Реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типу. 

Види сучасної імунокорекції. 

 

Змістовий модуль  2. Спеціальна мікробіологія 

Тема 5. Патогенні коки 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

Загальна характеристика патогенних коків. Взяття матеріалу для дослідження у разі 

хвороб, що спричинені стафілококами, стрептококами, пневмококами, менінгококами, 

гонококами.  

Заходи безпеки під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії. Методи 

лабораторної діагностики кокових інфекцій. Препарати для специфічної терапії та 

профілактики кокових інфекцій. Медична етика та деонтологія. 

Короткі дані про мораксели, ацинетобактерії таі кінгели. Роль у патології людини. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Взяття слизу із зіва та носа тампоном, висівання матеріалу на цукровий бульйон, 

кров’яний агар та інші середовища. Особливості взяття та транспортування матеріалу до 

лабораторії, оформлення документації. Висівання крові у разі сепсису. 

Демонстрація росту патогенних коків на поживних середовищах. Визначення чутливості 

коків до антибіотиків методом паперових дисків (демонстрація). Методи лабораторної 

діагностики кокових інфекцій. Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і 

лікування хвороб, спричинених патогенними коками. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

 

Практичні навички: 

• взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

• оформлення супровідної документації; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• аналіз антибіотикограми; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 



 

 

 

 

 

Тема 6. Збудники кишкових інфекцій. Умовно-патогенні бактерії 
 

ЛЕКЦІЯ 

 

Загальна характеристика родини кишкових бактерій. Короткі дані про ешерихії, 

сальмонели, шигели. Особливості взяття матеріалу і транспортування його до лабораторії. 

Основні етапи лабораторної діагностики кишкових інфекцій. Препарати для 

специфічного лікування і терапії. 

Короткі дані про умовно-патогенні мікроорганізми: клебсієли, протеї, єрсинії, паличку 

синьо-зеленого гною. 

Короткі дані про кампілобактерії та гелікобактерії, їх роль у патології людини. Методи 

лабораторної діагностики. Специфічна профілактика. Специфічна терапія. Медична етика і 

деонтологія.  

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Особливості взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження. 

Висівання калу на поживні середовища Ендо, Плоскирєва, вісмут-сульфіт агар та інші 

(диференційно-діагностичні та елективні середовища). Демонстрація росту ешерихій, 

сальмонел, шигел на поживних середовищах.  

Методи лабораторної діагностики патогенних ентеробактерій. Ознайомлення з 

методикою проведення реакції Відаля при черевному тифі і паратифах. 

Ознайомлення з препаратами для специфічної профілактики і лікування. 

Визначення морфологічних та культуральних властивостей клебсієл, протею, 

синьогнійної палички. 

Особливості взяття матеріалу на дослідження, його транспортування. Техніка висівання 

матеріалу на поживні середовища. Методи лабораторної діагностики. 

Коротка мікробіологічна характеристика єрсиній. 

Дотримання заходів безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України 

щодо профілактики гнійно-запальних процесів, спричинених умовно-патогенними 

мікроорганізмами. 

 

Практичні навички: 

• взяття матеріалу для дослідження;  

• транспортування матеріалу до бактеріологічної лабораторії; 

• оформлення супровідної документації; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами; 

• дотримання заходів безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України 

щодо профілактики гнійно-запальних процесів, спричинених умовно-патогенними 

мікроорганізмами.  

 
Самостійна робота. 

Методи лабораторної діагностики мораксел, ацинетобактерій і кінгел. 

Характеристика  кампілобактеріїв та гелікобактеріїв, їх роль у патології людини. 

 

Тема 7. Збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) 
 



 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

Загальна характеристика  збудників холери, чуми, туляремії, бруцельозу, сибірської 

виразки. Епідеміологія. Патогенез хвороб. Взяття матеріалу та заходи безпеки під час роботи зі 

збудниками особливо небезпечних інфекцій. 

Особливості лабораторної діагностики холери, чуми, туляремії, бруцельозу, сибірської 

виразки. Алергійні проби. Специфічна профілактика. Медична етика і деонтологія. Специфічне 

лікування хворих на зоонозні інфекції. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Особливості роботи зі збудниками особливо небезпечних інфекцій. Демонстрація 

протичумного костюма. Вивчення морфологічних властивостей збудників особливо-

небезпечних інфекцій (мікроскопія готових мазків, демонстрація слайдів за допомогою таблиць, 

атласу тощо). Методи мікробіологічної діагностики, експрес-методи дослідження. Вивчення 

препаратів для специфічного лікування і профілактики. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи із збудниками  групи патогенності, з електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

 

Практичні навички: 

• взяття матеріалу для дослідження; 

• оформлення супровідної документації; 

• одягання і зняття протичумного костюма; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, 

чинних наказів МОЗ України під час роботи із збудниками  групи патогенності, 

електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Самостійна робота. 

Морфологічні та культуральні ознаки легіонел.  

Профілактика та принципи лікування лаймобореліозу. 

 

Тема 8. Збудники повітряно-краплинних бактеріальних інфекцій 

 
ЛЕКЦІЯ 

 

Короткі дані про морфологію та біологічні властивості коринебактерій дифтерії. 

Патогенез дифтерії. Імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження від хворих на 

дифтерію та транспортування його до лабораторії. Основні етапи лабораторної діагностики. 

Специфічне лікування. Профілактика. 

Короткі дані про збудника коклюшу. Особливості взяття матеріалу для дослідження. 

Специфічна профілактика коклюшу. 

Мікобактерії туберкульозу. Морфологія, короткі дані про біологічні властивості 

збудника туберкульозу. Токсичні речовини. Патогенез туберкульозу. Імунітет. Правила 

збирання харкотиння, дезінфекція плювальниць. Заходи безпеки під час роботи. Лабораторна 

діагностика туберкульозу. Проба Манту. Специфічна профілактика. Протитуберкульозні  

хіміотерапевтичні препарати. Медична етика і деонтологія. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 



 

 

 

 

 

Особливості взяття матеріалу при дифтерії, коклюші, туберкульозі; умови 

транспортування та проведення первинного висівання. Оформлення супровідної документації. 

Мікроскопія мазків. Вивчення морфотинкторіальних та культуральних властивостей збудників 

дифтеріїї, коклюшу, туберкульозу. Демонстрація поживних середовищ. Вивчення препаратів 

для специфічного лікування, профілактики та алергодіагностики. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи із збудниками повітряно-краплинних інфекцій, 

патогенним матеріалом, електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо.  

 

Практичні навички: 

• взяття матеріалу для дослідження; 

• оформлення супровідної документації; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• вибір препаратів для специфічного лікування, профілактики та алергодіагностики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи зі збудниками повітряно-краплинних інфекцій, 

патогенним матеріалом, електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Самостійна робота. 

Принципи профілактики туберкульозу. 

 

Тема 9. Патогенні клостридії. Неклостридіальні анаероби. Патогенні 

спірохети 
 

ЛЕКЦІЯ 

 

Загальна характеристика групи. Особливості лабораторної діагностики ранової 

анаеробної інфекції (газової гангрени, правцю), ботулізму. Інструктивні матеріали МОЗ 

України щодо профілактики правцю, газової гангрени. Особливості взяття матеріалу і заходи 

безпеки. Специфічне лікування хворих. Специфічна профілактика. Медична етика і деонтологія. 

Короткі дані про неклостридіальні анаероби (бактероїди), їх роль у патології людини. 

Методи мікробіологічної діагностики.  

Загальна характеристика патогенних спірохет. Загальні дані про збудника сифілісу. 

Патогенез сифілісу. Особливості взяття матеріалу для дослідження в різні періоди хвороби. 

Заходи безпеки під час роботи. Медична етика і деонтологія. 

Короткі дані про збудників поворотного тифу, лептоспірозу та хвороби Лайма. 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Визначення морфотинкторіальних властивостей збудників правцю, газової гангрени, 

ботулізму, неклостридіальних анаеробів (мікроскопія мазків). Демонстрація поживних 

середовищ для культивування анаеробних мікроорганізмів, умови культивування. Особливості 

взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження та його транспортування. Хід 

мікробіологічного дослідження. 

Вивчення препаратів для специфічної профілактики та терапії. 

Вивчення морфотинкторіальних властивостей патогенних спірохет: трепонем, борелій, 

лептоспір (за допомогою таблиць, слайдів, атласа тощо). 

Особливості взяття і транспортування матеріалу для дослідження. Методи лабораторної 

діагностики. Хід мікробіологічного дослідження. Реакція Васермана. Експрес-методи 

діагностики. Препарати для специфічної профілактики і лікування. 



 

 

 

 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи зі збудниками ранових анаеробних інфекцій, патогенним 

матеріалом, електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо.  

 

Практичні навички: 

• взяття матеріалу для дослідження; 

• оформлення супровідної документації; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи зі збудниками ранових анаеробних інфекцій, 

патогенним матеріалом, електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Самостійна робота. 

 

Діагностика неклостридіальних анаеробів — бактероїдів.  

 

 

Тема 10. Мікоплазми. Патогенні гриби.Найпростіші 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

Короткі дані про мікоплазми,найпростіші, патогенні види; основні властивості, роль у 

патології людини. Методи лабораторної діагностики. Профілактика і терапія. 

Мікробіологічна характеристика дерматоміцетів, їх роль у патології людини. Трихофітія. 

Мікроспорія. Фавус. Епідермофітія. Гриби роду Candida. Короткі дані. Патогенез хвороб. 

Методи лабораторної діагностики грибкових хвороб. Лікування. Профілактика. 

Короткі дані про актиноміцети.  

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

 

Вивчення морфологічних та культуральних властивостей дерматоміцетів, грибів роду 

Candida, актиноміцетів,найпростіших 

Особливості взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження. Методи лабораторної 

діагностики. Препарати для специфічного лікування і профілактики. 

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи зі збудниками, патогенним матеріалом, 

електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо. 

 

Практичні навички: 

• мікроскопія мазків-препаратів; 

• визначення морфотинкторіальних властивостей мікоплазм, грибів;найпростіших. 

• взяття матеріалу для дослідження; 

• оформлення супровідної документації; 

• первинне висівання матеріалу на поживні середовища; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, особистої гігієни, протиепідемічного 

режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з патогенним матеріалом, 

електроапаратурою, дезінфекційними засобами тощо. 

 

 



 

 

 

 

Самостійна робота. 

Основні властивості грибів.Актиномікоз. 

 

Тема 11. Віруси 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

Принципи класифікації і загальна характеристика вірусів. Поняття про вірусологічні 

методи дослідження. Взяття матеріалу і заходи безпеки під час роботи з вірусовмісним 

матеріалом. Особливості дослідження. Експрес-методи діагностики. 

Короткі дані про РНК-геномні віруси: 
Ортоміксовіруси. Вірус грипу людини. Класифікація вірусів грипу людини.  

Параміксовіруси  (кору, епідемічного паротиту).  

Рабдовіруси. Вірус сказу. 

Пікорнавіруси. Ентеровіруси. Віруси поліомієліту, коксакі, ЕСНО. Ентеровірус 72 — вірус 

гепатиту А. 

Тогавіруси. Вірус краснухи. 

Ретровіруси. Вірус імунодефіциту людини. СНІД-асоційовані інфекції. 

Патогенез вірусних інфекцій. Лабораторна діагностика. Специфічна профілактика і лікування. 

Флавівіруси. Вірус кліщового енцефаліту.  

Короткі дані про ДНК-геномні віруси: 

Гепаднавіруси. Віруси гепатитів.  

Герпесвіруси. Віруси герпесу, що патогенні для людини. Збудники інфекційного 

мононуклеозу, онкологічних захворювань людини. Лабораторна діагностика, 

специфічна профілактика та лікування герпетичних інфекцій. 

Поксвіруси. Вірус натуральної віспи.  
Патогенез вірусних інфекцій. Лабораторна діагностика. Специфічна профілактика і лікування. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Вивчення будови віріонів, основних етапів взаємодії віріону з чутливими клітинами. 

Вивчення методів культивування вірусів. Індикація та ідентифікація вірусів: РГА, РЗГА, РН, ЦПД. 

Експрес-методи діагностики: ІФА у вірусології, полімеразна ланцюгова реакція. 

Ознайомлення з методами взяття матеріалу при вірусних інфекціях, упаковкою та 

умовами його транспортування до лабораторії. Відбір вірусовмісного матеріалу при ГРВІ, 

підготовка його до транспортування. Вірусологічна діагностика. Експрес-методи діагностики 

вірусних інфекцій (ВІЛ-інфекції, гепатиту В). Вивчення препаратів для специфічної 

профілактики і лікування вірусних інфекцій.  

Дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи з вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами тощо. 

 

Практичні навички: 

• взяття біологічного матеріалу для дослідження; 

• транспортування матеріалу до вірусологічної лабораторії; 

• оформлення супровідної документації; 

• вибір противірусних хіміотерапевтичних препаратів; 

• вибір препаратів для специфічного лікування та профілактики вірусних інфекцій; 

• дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних 

наказів МОЗ України під час роботи із вірусовмісним матеріалом, електроапаратурою, 

дезінфекційними засобами 



 

 

 

 

Самостійна робота. 
Структурна організація вірусу кліщового енцефаліту.  

 

Підсумковий модульний контроль 

 

 

ІX. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними методами та формами навчання є:  

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням 

мультимедійних технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних задач, 

кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими 

помилками, лекції-прес-конференції; 

−  практичне заняття (семінар): усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; 

ділова гра; робота у групах, робота над індивідуальними завданнями;  
− організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що 

передбачена навчальним планом і робочими програмами  - виконання традиційних 

домашніх завдань,  бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що 

полягає у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її 

аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь 

у роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах; 

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

досліджень; роботі в інформаційних мережах; збиранні наукової інформації, її 

аналізі; написанні есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з 

викладачем; створенні портфоліо навчального курсу та його презентації; розробці 

кейсів; підготовці відповідних документів, матеріалів тощо; підготовці 

тематичних презентацій; підготовці та публікації наукових статей, тез наукових 

доповідей та повідомлень тощо; узагальненні матеріалів за обраною проблемою; 

інших здобутках, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

 

 

 

Х. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання визначеними ОПП є:  

 



 

 

 

 

ПРН 2. Визначати пріоритетні напрями інформаційного пошуку, знаходити 

та критично оцінювати навчальну, довідкову, нормативну, наукову інформацію з 

різних джерел, узагальнювати й застосовувати отриману інформацію на практиці. 

ПРН 5. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом, брати 

участь у розробці управлінських рішень щодо підвищення ефективності роботи 

медичної установи. 

ПРН 8. Планувати організаційні заходи щодо підвищення ефективності 

командної роботи, підтримки сприятливого психоемоційного клімату, 

застосовуючи ресурсозберігаючі технології. 

ПРН 14. Діяти компетентно відповідно до етичних принципів та 

усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності. 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Економіка 

охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» та Інструкції щодо оцінювання 

навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-

трансферної системи організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному 

коледжі БДМУ. 

 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна участь на практичних заняттях (семінарах); 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий контроль 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в НДРС 

− модуль – контроль 

− залік 

 

Оцінка з обов’язкової дисципліни «» є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної освітньої діяльності студента та індивідуальної роботи (за 

вибором). 

 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних 

(семінарських) заняттях з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. 

Поточний контроль проводиться  у формі усного опитування  та виконання 

письмових завдань (тестування, економічні диктанти, есе, реферати). 



 

 

 

 

2. Проміжний контроль знань студентів проводиться по завершенню 

вивчення навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної 

контрольної роботи. 

3. Підсумковий контроль - залік здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни та проводиться на останньому практичному занятті (семінарі). Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою 

ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за 

графіком, затвердженим у коледжі. 

 

ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу» та Положення «Про рейтингову систему 

оцінювання».  

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику 

систематичності та успішності навчальної роботи студента. Вона формується на 

засадах набуття компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну 

навчальну діяльність студента за певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних 

занняттях за традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» з наступним перерахунком у багатобальну шкалу) 

складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом 

засвоєння цього модуля (робота на семінарському занятті, виконання та захист 

індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), а 

також участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою 

дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною 

шкалою) як сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та 

балів за модуль-контроль.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при 

засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за 

поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного 

підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті (семінарі) засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  



 

 

 

 

Оцінка з дисципліни «Мікробіологія» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок 

засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у 

багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. 

відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на 

прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали у ECTS: 

- оцінка “відмінно” – 6 бали;  

- оцінка “добре” – 5 бали; 

- оцінка “задовільно” – 4 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ECTS  

Модуль 1. Мікробіологія 
 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 6 5 4 

2 6 5 4 

3 6 5 4 

4 6 5 4 

5 6 5 4 

6 6 5 4 

7 6 5 4 

8 6 5 4 

9 6 5 4 

10 6 5 4 



 

 

 

 

    

Всього змістовий модуль 1 60 50 40 

Змістовий  

модуль 2 

11 6 5 4 

12 6 5 4 

13 6 5 4 

14 6 5 4 

15 6 5 4 

16 6 5 4 

17 6 5 4 

18 6 5 4 

 19 6 5 4 

    

Всього змістовий модуль 2 54 45 36 

ІНДЗ 6   

Всього поточна успішність 120 95 76 

Модуль-контроль 19 72-80 64-71 56-63 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному 

плані поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю 

теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише 

на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальної практики, 

контролюється під час підсумкового модульного контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 

10 балів (табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента  в балах  ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

2 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

2 

 Максимальна підсумкова оцінка 6 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ 

та підсумковий модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 



 

 

 

 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (17 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “відмінно” (6 балів), з додаванням максимальної кількості 

балів за ІНДЗ (18 балів, якщо студент виконав індивідуальну роботу). 

19 тем х 6 балів  = 114+ 6 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 76 

бали (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (17 тем) на бали, що 

відповідають оцінці “задовільно” (4 бали).  

19 тем х 4 бали = 76 балів  

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 76 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних 

питання (або 80 тестових завдань)  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, складає 80 балів(табл. 3) 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового 

модульного контролю 

Оцінка Критерій Бали 

 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 56-63 тестів (70% - 79%) 56-63 балів 

«2» вирішено 55 і менше тестів (69% і менше) 0-55 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

мінімально 56 балів. 

Табл. 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 56-63 0-55 

 

 

Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні Модуль-контролю  

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 



 

 

 

 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. 

Відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на 

прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 
 

 

 

Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Мікробіологія» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 

змістових модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно 

виконали програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну 

чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  
 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 



 

 

 

 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль 

за необхідності. 
 

 

 

ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

➢ Робоча програма 

➢ Навчальна програма 

➢ Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації практичних занять (семінарів), 

методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 
Матеріальне забезпечення 

• муляжі, фантоми, тренажери 
• медична апаратура та прилади 
• лабораторний посуд 
• медичний інструментарій 
• медична документація 
 
ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 

 

1. Мікробіологія як наука. Медична мікробіологія, її завдання в боротьбі з інфекційними 

хворобами. 

2. Історія розвитку мікробіології. Вітчизняні вчені, їх внесок у розвиток науки. 

3. Поняття про класифікацію мікроорганізмів. Вид як основна класифікаційна категорія. 

4. Морфологія бактерій, їх розміри та основні форми. 

5. Будова бактеріальної клітини. 

6. Хімічний склад мікробної клітини. 

7. Живлення мікроорганізмів, основні типи. 



 

 

 

 

8. Дихання мікроорганізмів. 

9. Ріст і розмноження мікроорганізмів. 

10. Поживні середовища, класифікація, застосування. 

11. Бактеріологічний метод дослідження, значення для діагностики інфекційних захворювань. 

12. Поширення мікроорганізмів у природі. Роль води, повітря, грунту в передаванні 

інфекційних хвороб. 

13. Мікрофлора організму людини. 

14. Вплив чинників навколишнього середовища на мікроорганізми. 

15. Стерилізація, основні види. Стерилізація медичного інструментарію, перев’язувального 

та хірургічного матеріалу, лабораторного посуду. 

16. Дезінфекція. Дезінфекційні речовини, виготовлення дезінфекційних розчинів. 

17. Поняття про антисептику та асептику. 

18. Генетика мікроорганізмів. Генотипова і фенотипова мінливість. 

19. Бактеріофаг, його природа та практичне застосування. 

20. Поняття про антибіотики, їх походження, класифікацію. Застосування.  

21. Побічна дія антибіотиків, методи її подолання. 

22. Визначення понять “інфекція”, “інфекційний процес”,”інфекційна хвороба”. 

23. Роль мікроорганізмів у розвитку інфекційних хвороб. Етапи розвитку інфекційного 

процесу. 

24. Джерела інфекції, вхідні ворота, механізми та шляхи передавання. 

25. Експериментальний метод дослідження, його застосування. 

26. Імунітет, його види; неспецифічні і специфічні чинники імунітету. 

27. Серологічний метод дослідження та його значення. 

28. Імунодефіцитні стани. Імунний статус організму людини. 

29. Вакцини — препарати для створення активного імунітету. Види вакцин, принципи 

виготовлення. Методи вакцинації. Ревакцинація. 

30. Сироватки. Метод виготовлення і зберігання. 

31. Поняття про алергію, її основні форми. 

32. Анафілактичний шок. Стан анафілаксії та запобігання йому. 

33. Сироваткова хвороба, її профілактика. 

34. Діагностичні алергійні реакції, їх значення. 

35. Патогенні коки. Загальна характеристика групи. 

36. Стафілококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені стафілококами. 

Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики 

стафілококових хвороб. Терапія. 

37. Стрептококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені стрептококами. 

Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. 

Терапія. 

38. Стрептококи пневмонії (пневмококи). Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що 

спричинені стрептококами пневмонії. Матеріал для дослідження, особливості взяття. 

Методи, лабораторної діагностики. Терапія. 

39. Менінгококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені менінгококами. 

Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. 

Терапія. 

40. Гонококи. Мікробіологічна характеристика. Хвороби гонококової етіології. Матеріал для 

дослідження, особливості взяття. Методи лабораторного дослідження. Терапія. 

41. Родина кишкових бактерій. Загальна характеристика групи. 

42. Ешерихії, мікробіологічна характеристика. Роль кишкової палички в організмі людини, 

діареєгенні кишкові  палички. Матеріал для дослідження. Методи лабораторної 

діагностики ешерихіозів. Терапія. 

43. Сальмонели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені сальмонелами. 

Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. 

Терапія. 



 

 

 

 

44. Шигели. Мікробіологічна характеристика. Хвороби, що спричинені шигелами. 

Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної діагностики. 

Терапія. 

45. Холерні вібріони. Мікробіологічна характеристика. Особливості роботи зі збудниками 

особливонебезпечних інфекцій. Патогенез холери. Матеріал для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Терапія. 

46. Коринебактерії дифтерії. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічні ознаки 

дифтерії, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи лабораторної 

діагностики. Специфічне лікування хворих на дифтерію, її профілактика. Терапія. 

47. Бордетели — збудники коклюшу. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічні 

ознаки коклюшу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Специфічна профілактика коклюшу. Терапія. 

48. Мікобактерії туберкульозу. Мікробіологічна характеристика. Патогенез, клінічна картина 

туберкульозу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Методи 

лабораторної діагностики. Специфічне лікування хворих на туберкульоз, його 

профілактика. Терапія. 

49. Загальна характеристика збудників зоонозних інфекцій: чуми, туляремії, бруцельозу, 

сибірки. Взяття матеріалу для дослідження та заходи безпеки під час роботи зі 

збудниками особливо небезпечних інфекцій. Патогенез, клінічна картина зоонозних 

інфекцій, імунітет. Специфічне лікування хворих, профілактика. 

50. Загальна характеристика патогенних клостридій. Особливості лабораторної діагностики 

ранової анаеробної інфекції — газової гангрени, правця. Особливості взяття матеріалу 

для дослідження і заходи безпеки. Специфічне лікування хворих і профілактика. 

51. Мікробіологічна характеристика збудника ботулізму. Патогенез, клінічна картина 

ботулізму, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження. Специфічне 

лікування хворих, профілактика. 

52. Загальна характеристика патогенних спірохет. Збудник сифілісу. Патогенез, клінічна 

картина сифілісу, імунітет. Особливості взяття матеріалу для дослідження в різні періоди 

хвороби. Методи лабораторної діагностики. 

53. Короткі дані про збудників поворотного тифу і лептоспірозів. 

54. Мікоплазми. Особливості  морфології, патогенні види. Роль у патології людини. 

Мікробіологічна діагностика. Препарати для лікування. 

55. Мікробіологічна характеристика дерматомікозів (трихофітії, фавусу, мікроспорії, 

епідермофітії). 

56. Мікробіологічна характеристика грибів роду Candida. Їх роль у патології людини. 

Методи лабораторної діагностики. 

57. Віруси. Принципи класифікації і загальна характеристика. 

58. Короткі дані про РНК-геномні віруси (грипу, сказу, епідемічного паротиту, кору, 

гепатиту А, поліомієліту, Коксакі, ЕСНО, кліщового енцефаліту). 

59. Короткі дані про ДНК-геномні віруси (вірус натуральної віспи, герпес-віруси). 

60. Короткі відомості про віруси гепатитів В і С. Особливості епідеміології. Патогенез 

хвороби. Методи вірусологічної діагностики. Специфічна профілактика. 

61. Ретровіруси. Вірус імунодефіциту людини. Основні властивості. Епідеміологія. 

Вірусологічна діагностика СНІДу. Профілактика і лікування. 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Організація робочого місця. 

2. Виготовлення мазків з мікробної культури. 

3. Виготовлення мазків з крові, гною, харкотиння. 

4. Фарбування препаратів простим методом. 

5. Фарбування препаратів за методом Грама. 



 

 

 

 

6. Мікроскопія забарвлених препаратів. 

7. Визначення морфології основних груп мікроорганізмів. 

8. Висівання на поживні середовища петлею, шпателем, тампоном. 

9. Характеристика росту мікроорганізмів на поживних середовищах. 

10. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом паперових дисків.  

11. Врахування результатів антибіотикограм. 

12. Виготовлення дезінфекційних розчинів. 

13. Дезінфекція рук, робочого місця, інструментарію, піпеток, відпрацьованого матеріалу 

тощо. 

14. Підготовка лабораторного посуду, медичного інструментарію, перев’язувального і 

хірургічного матеріалу до стерилізації та їх стерилізація. 

15. Стерилізація, контроль за якістю стерилізації за допомогою хімічних і біологічних тестів. 

16. Взяття слизу із зіва і носа для бактеріологічного дослідження. 

17. Взяття крові для бактеріологічного дослідження та його первинний посів. 

18. Взяття патологічного матеріалу для дослідження з ураженої ділянки шкіри. 

19. Виготовлення мазка з тампону. 

20. Взяття перев’язувального та хірургічного матеріалу на визначення стерильності тощо. 

21. Взяття матеріалу для лабораторного дослідження при бактеріальних, вірусних, грибкових 

інфекціях тощо. 

22. Транспортування інфікованого (заразного) матеріалу до лабораторії. 

23. Проведення орієнтовної реакції аглютинації. 

24. Оформлення супровідної документації. 

 

ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Основна 

Практикум з мікробіології: навч. посібник. — 2-е вид., переробл. та доповн. / О.В. 

Кононов. — К.: Медицина, 2011. — 184 с. 

Люта В.А. Практикум з мікробіології: навчальний посібник / В.А. Люта, 

О.В. Кононов. — 3-є вид., випр. — К. : ВСВ “Медицина”, 2018. — 184 с.  

            Люта, О.В. Кононов. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія 

та імунологія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) 2-е.вид.підручник. — К.: Медицина, 2018. — 576 с. 

            Данілейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основами імунології: 

підручник. — К.: Медицина, 2009. — 391 с. 

Дикий И.Л. Микробиология. Руководство к лабораторным исследованиям: Учеб. 

пособие. — К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2004. — 583 с. 

 

Додаткова 

 

Воробьев А.А и др. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — М.: 

Медицинское информационное агенство, 2008. — 702 с. 

Воробьев А.А., Быкова А.С. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и 

иммунологии. — М.: Медицинское информационное агенство, 2003, 232 с. 

 

ХІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


 

 

 

 

[Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

5. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

6. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

8. Корнійчук О. П. Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи / О. 

П. Корнійчук // Український медичний часопис. - 2013. - № 4. - С. 20-26. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2013. 

9. Електронна наукова інтернет-бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.e-

science.ru  

10. Нова електронна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.newlibrary.ru 

3. Дім електронних книг [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dom-eknig.ru 

11. Портал медицинской литературы [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://medulka.ru/biofizika  

12. Медицинский портал “Evrolab”, Микробиология, вирусология и иммунология. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eurolab.ua/microbiologyvirology-immunology 

13.Інструкція «Про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих 

підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського 

харчування» I 4.4.4.077-2001 [електронний ресурс]; режим доступу: http://bs-

staff.com.ua/pb_ot/1039_5999_1.html 

14.МР 4.4.4-108-2004 [електронний ресурс]; режим доступу: http://ukrkondprom.com.ua/wp-

content/uploads/2012/02/MP4.4.4-108-2004.pdf 

15.Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх 

реалізації [електронний ресурс]; http://vet.in.ua/ 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на робочу програму з дисципліни  

«Мікробіологія»  

за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» складена відповідно 

до стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-

професійної програми. Робоча програма є частиною освітньо-професійної програми підготовки 

молодших спеціалістів в рамках професійної спеціалізації і розрахована на 90 годин (3 кредити), 

з яких лекцій – 20 годин, практичних занять – 40 годин, самостійної роботи студентів – 30 

годин. Дисципліна вивчається протягом ІІ семестру першого року навчання, відповідно до 

навчального плану  

У вступі чітко сформульована мета та завдання дисципліни, є коротка характеристика 

структури й окремих компонентів програми, передумови для вивчення дисципліни, містяться 

окремі методичні рекомендації щодо реалізації програми. 

Зміст навчального матеріалу містить дидактично обґрунтовану систему компетенцій 

(знань, умінь і навичок), яка має бути реалізована під час вивчення навчальної дисципліни. 

В програмі зазначені критерії оцінювання результатів навчання, розподіл балів, які 

отримують студенти, конвертацію кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ECTS та за 

чотирибальною (традиційною) шкалою, що повністю відповідає встановленим вимогам. 

Результатом вивчення дисципліни є диференційований залік. 

Перелік інформаційних джерел містить достатній обсяг основних та додаткових 

навчальних посібників, вказані електронні ресурси.  

У цілому робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Мікробіологія» складена 

відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми для студентів на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, у Чернівецькому медичному фаховому 

коледжі відповідає навчально-методичним вимогам і заслуговує на впровадження в освітній 

процес. 
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